Medicina Integrativa
A medicina integrativa é a combinação de tratamentos pela medicina convencional e pelas terapias complementares para as
quais haja evidências científicas sobre sua segurança e eficácia. Terapias complementares são as práticas que não são
consideradas atualmente parte da medicina convencional. Embora muitas modalidades terapêuticas não convencionais já tenham
passado pela análise científica, ainda há muito desconhecimento e preconceito por parte dos profissionais de saúde. Esta seção
visa informar e atualizar o leitor nessas práticas.
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Quedas são causas importantes de morbidade, hospitalização e mortalidade entre os idosos. Muitos estudos mostram que equilíbrio, força e flexibilidade diminuídos em membros inferiores são importantes fatores
de risco para redução de desempenho de locomoção e
para ocorrência de quedas nesta população.
Exercícios são propostos com freqüência para prevenir quedas e lesões. Se os parâmetros acima são fatores de risco, é plausível acreditar que exercícios que
melhoram equilíbrio, força e flexibilidade resultassem
em menos quedas.
O Tai Chi Chuan (TCC), originalmente desenvolvido como uma arte marcial, foi usado durante séculos na
China como exercício para a promoção da saúde. Nas
últimas décadas, o TCC e seus benefícios potenciais à
saúde começaram a receber atenção pelas comunidades científicas e médicas ocidentais. Uma variedade de
benefícios tem sido descrita, incluindo melhora de:
• equilíbrio;
• flexibilidade;
• força muscular;
• velocidade de marcha;
• composição corporal de gordura;

•
•
•

função cardiorrespiratória;
bem-estar psicológico;
autoconfiança (reduz o medo de queda).

É possível que este treinamento, feito habitualmente, possa causar modificações de padrões de marcha e
de movimento, fazendo o paciente mover-se mais cautelosamente. Estas modificações podem explicar as
reduções observadas de quedas entre seus praticantes
idosos.
Alguns estudos apóiam a eficácia do TCC como
uma intervenção útil para prevenir queda, especialmente entre as populações de alto risco e tem sido
recomendado como um programa de exercício de
coordenação para melhorar a estabilidade da locomoção. Sua prática tem características que poderiam
favorecer isto, como:
• atenção ao se mover por um ambiente;
• consciência aumentada às limitações de equilíbrio;
• concentração mental necessária à prática.
Comparado com controles inexperientes, pessoas
idosas que regularmente praticam TCC mostram(1-4):
• aumento das respostas de equilíbrio;
• uso mais eficaz de mecanismos de controle das estratégias de marcha;
• melhor capacidade de controlar o ortostatismo;
• melhores medidas clínicas do equilíbrio;
• mais tempo em único apoio de perna enquanto cruzam o obstáculo;
• menos desconforto na posição sobre uma só perna.
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O TCC é um exercício conveniente para os idosos
por ter baixo impacto e velocidade (Figura 1). Os indivíduos com baixos níveis de função física tendem a beneficiar-se mais com o treinamento de TCC que aqueles
com melhor função.
Porém, é difícil determinar exatamente a quantia
de treinamento de TCC necessário para obtenção de
resultados clínicos. Ainda não há consenso sobre a freqüência semanal e a duração de um programa de TCC
objetivando a redução do risco de quedas, porém há
propostas de programas intensivos de curta duração, ou
de prática regular moderada.
Ainda há limitações para a plena incorporação desta
prática com finalidade de promoção da saúde. Os estudos tendem a ser heterogêneos, dificultando a generalização dos resultados para toda a população de idosos(5).
Há também diferenças entre estilos e escolas. Apesar
destas dificuldades, os resultados de estudos, até o presente, justificam a realização de mais pesquisas sobre o
assunto.
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Figura 1. Exemplos de movimentos do Tai Chi Chuan

Em condições de instabilidade provocada intencionalmente, os praticantes regulares exibem:
• melhor estabilidade postural;
• redução do tempo de resposta do tibial anterior;
• redução da co-contração de músculos antagonistas;
• melhores respostas neuromusculares de controle de
tornozelo.
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